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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 16 D’ABRIL DE 2018 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el setze 

d’abril de dos mil divuit. 
Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 

Municipal sota la Presidència de la Regidora d’Educació, Sra. Noelia 
Miralles , amb l’assistència dels senyor/es expressats al marge, membres 
del Consell Escolar Municipal, per realitzar sessió extraordinària.  

No assistiren Elvira Moncho, Pepa Alvàrez, Alicia Gilabert, Victor 
Fornés, Roser Ballester i Virgina Real els quals excusaren la seua 
assistència.  

També assistí David Prats. 
A les deu hores, la Presidència declarà oberta la sessió.  
 Tot seguit es passà als punts de l’ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior (21/02/2018). 
Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 

convocatòria. 
Es produïren les següents intervencions: 
Prengué la paraula la directora del C. Trinquet per a matissar que 

l’acord d’adhesió al Pla Edificant amb l’adequació integral del centre, ella 
va dir les següents condicions: que si s’ha d’enderrocar l’edifici, que el 
trasllat es realitzara per una empresa especialitzada i si en els plànols 
nous veien que es perd qualitat respecte al servei de menjador, 
superfícies de les aules, etc. no ens adherim al dit Pla. 

Aurijane Ferreira digué que en la seua intervenció en la que 
manifesta que la comunitat educativa del centre no vol l’enderrocament 
de l’edifici, ha de dir: que la comunitat educativa del centre prefereix que 
no es produïsca l’enderrocament i que no es traslladen a barracons. 

El director del C. Alfàs digué que les obres del mur no entren pel 
Pla Edificant, que vagen per urgència. 

2.- Constitució de la comissió municipal d’escolarització. 
Segon l’article 21, de l’ordre 7/2016, de 19 d’abril, que regula la 

composició de la Comissió Municipal d’Escolarització, aquesta estarà 
formada per: 

- Presidenta: la presidenta del Consell Escolar Municipal, la 
regidora d’educació, Noelia Miralles Gilabert. 

- Un representant de les associacions de pares i mares: Aurijane 
Ferreira, representant dels pares del col·legi Trinquet. 

- La direcció d’un centre públic: Roser Cabrera, directora del 
col·legi Trinquet. 

-  La representació de l’administració educativa: Carme Carbó, 
Inspectora d’Educació. 

- Un representat del professorat: José Miguel Peretó, director del 
col·legi Alfàs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Secretari: la Secretaria del Consell Escolar Municipal, Rosa M. 
Pons Costa. 

          Prengué la paraula el director del C. Alfàs per a dir que aplicarien 
el projecte lingüístic que tenen elaborat. 
 La Sra. Inspectora informà que les vacants que queden són 
provisionals i si ve alguna matrícula sobrevinguda, que s’avise pel tema 
d’ITACA. 
          S’informà que el nombre de xiquets/es empadronats en aquest 
municipi, nascuts a l’any 2015 és de 86.  

La Sra. Inspectora digué que si haguera d’habilitar alguna aula 
més, la proposta és que siga al Col·legi Alfàs. 

El director del C. Alfàs presentà el dossier de matriculació pel curs 
2018-2019 i el calendari de matriculació per a posar-lo al tauler d’anunci 
de l’Ajuntament i fer-lo públic per les xarxes socials. 

S’acordà que s’enviarà una carta dirigida als pares/mares dels 
xiquetes/es nascuts a l’any 2015 i 2016, informant-los de tot el procés de 
matriculació als centres i a l’escola infantil. 

S’informà que si hi ha algun problema en les matricules, a partir 
del 15 de juny es reuniria la Comissió d’Escolarització per a contestar a 
les al·legacions, que serà abans del 28 de juny. 

3.-  Precs i preguntes. 
El director de l’institut digué que per a properes edicions del Pla 

Edificant, es tinguera en compte les sol·licituds de l’IES. 
I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. President donà per 

finalitzada la sessió a les tretze hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual, 
jo com a secretaria, estenc aquesta acta.  

 
 


